
3112 م.ك. مج1

طبالموضوع3112 م.ك. مج1مخطوط رقم

تعليقات على كتاب الشفاء البن سيناالعنوان

محمد باقر بن محمد داماد الحسيني ـ 1040 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1019 هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

1 ـ 17عدد األوراقتعليق متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3112 م.ك. مج2

حديثالموضوع3112 م.ك. مج2مخطوط رقم

شرح االستبصار فيما اختلف فيه من االخبارالعنوان

محمد باقر بن محمد داماد الحسيني ـ 1040 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

 تاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

18 ـ 42عدد األوراقتعليق متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

شـرح غيـر كامل لكتاب االستبصار وهو كتاب شيعي في االحاديث البي جعفر الطوسي ـ 459 المالحظات
هـ  

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

ذيل بروكلمان : 1 / 707المراجع
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3112 م.ك. مج3

فقه شيعيالموضوع3112 م.ك. مج3مخطوط رقم

شرح من ال يحضره الفقيهالعنوان

بديع الزمان القهباليالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1019 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

43 ـ 60عدد األوراقتعليق متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

تعـليـقات علـى كتـاب ابي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق ـ 381 هـالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3112 م.ك. مج4

حديثالموضوع3112 م.ك. مج4مخطوط رقم

االحاديث للكشيالعنوان

الكشي ; ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيزالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1019 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

61 ـ 132عدد األوراقتعليق متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

تعليقات على مجموعة من االحاديثالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3112 م.ك. مج5

فقه شيعيالموضوع3112 م.ك. مج5مخطوط رقم

الرسالة الرضاعيةالعنوان

محمد باقر بن محمد داماد الحسيني ـ 1040 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1119 هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

133 ـ 148عدد األوراقتعليق متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

قـطعة من رسـالة فـي تحريـم الزواج بـين االخوة واالخوات من الرضاعةالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

ذيل بروكلمان : 2 / 580المراجع
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